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de onthulling van de plaquette 
het volgende, door mij geschre-
ven gedicht voorgelezen:
Er zijn te weinig tranen voor 
het herdenken van zes miljoen 
vermoorde Joden.
Er zijn te weinig tranen voor het 
herdenken van honderdduizen-
den vermoorde zigeuners. 
Er zijn te weinig tranen voor het 
herdenken van honderdduizen-
den vermoorde invaliden. 
Er zijn te weinig tranen voor het 
herdenken van miljoenen gesneu-
velde militairen, die hun land 
verdedigden.
Er zijn te weinig tranen voor het 
herdenken van miljoenen ge-
sneuvelde militairen, die Europa 
bevrijdden.
Er zijn te weinig tranen voor het 
herdenken van miljoenen ver-
moorde en omgekomen dwangar-
beiders en krijgsgevangenen.
Er zijn te weinig tranen voor het 
herdenken van miljoenen bur-
gerslachtoffers. 
Er zijn te weinig tranen voor het 
herdenken van tienduizenden 
vermoorde en omgekomen ver-
zetsmensen. 
Er zijn te weinig tranen voor het 

Deel 4
Herdenking
zondag 1 mei 2022
Op zondag 1 mei 2022 vond 
de herdenking van kapelaan 
Servaas Ramakers plaats. De 
herdenking begon om 11.15 
uur in de St. Corneliuskerk 
te Heerlerheide met een 
goed bezochte H. Mis, die 
muzikaal werd opgeluisterd 
door het St. Caeclia-koor 
Heerlerheide en de Ko-
ninklijke Fanfare St. Jo-
seph Heerlerheide. Na de 
H. Communie in deze mis 
werd in de Mariakapel een 
plaquette onthuld door Sjo 
Ramakers, een neef van de 
kapelaan, en ingezegend door 
pastoor Johannes Janssen. 
Deze plaquette is geschon-
ken door Hein Wanders en 
vervaardigd in het bedrijf 
Moonen–Wanders B.V. 
te Heerlen. De Mariaka-
pel bevindt zich links van 
de hoofdingang van de St. 
Corneliuskerk en is overdag 
te bezoeken.  
Na de H. Mis ging een stoet 
via de Kerkstraat, Lokerstraat 
en Kampstraat naar de Ka-
pelaan Ramakersstraat. In de 
stoet liepen achtereenvolgens 
mee de Koninklijke Schutterij 
St. Sebastiaan Heerlerheide, 
kerkgangers, het zangkoor, 
de fanfare en genodigden. In 
de Kapelaan Ramakersstraat 

werd één van de twee nieuwe 
straatnaamborden onthuld 
door Math Cordewener en 
weer ingezegend door pastoor 
Johannes Janssen. Math Cor-
dewener is 95 jaar en heeft de 
kapelaan nog gekend. In deel 
2 van dit artikel over kapelaan 
Servaas Ramakers is een para-
graaf gewijd aan het interview, 
dat ik met hem heb gevoerd. 
De onthulling van het straat-
naambord werd muzikaal ook 
opgeluisterd door het zang-
koor en de fanfare. 
Na afloop van deze herden-
king was er nog een gezellig 
samenzijn met de genodigden, 
waaronder familieleden van de 
kapelaan, vertegenwoordigers 
van de deelnemende verenigin-
gen, leden van het kerkbestuur 
van de parochiefederatie Heer-
len-Noord en enkele personen, 
die aan het artikel over de 
kapelaan hebben meegewerkt.  
De herdenking is goed verlo-
pen en het was bewolkt, maar 
wel droog. Iedereen, die bij de 
herdenking aanwezig was en 
die ik heb gesproken, vond het 
een mooie en waardige her-
denking. 
Vanaf 2023 zal de kapelaan elk 
jaar rond 9 maart, de dag van 
zijn overlijden, in een H. Mis 
in de St. Corneliuskerk wor-
den herdacht.  

Gedicht
In de H. Mis heb ik vlak vóór 

Servaas Ramakers,
‘n kapelaan in het verzet



leen Nederlanders betrokken. 
De verhalen over deze “foute” 
Nederlanders worden helaas 
maar wel begrijpelijk weinig 
verteld. Deze verhalen zouden 
wel onze kijk op de Tweede 
Wereldoorlog realistischer en 
vollediger maken. De kinderen 
van deze Nederlanders zullen 
geen gelukkige jeugd hebben 
gehad. 
Kapelaan/Herdershond
Dit jaar was er in Maastricht 
de musical “Dagboek van een 
herdershond” te zien. Deze 
musical is gebaseerd op de 
gelijknamige tv-serie, die eind 
jaren zeventig in Nederland 
werd uitgezonden. De serie 
was weer gebaseerd op het 
boek “Kroniek eener parochie” 
van de priester-schrijver Jac-
ques Schreurs. Deze driedelige 
roman is geschreven tussen 
1941 en 1948 en gaat over zijn 
eigen ervaringen als kapelaan 
in de mijnstreek van Lim-
burg.99)  
In het Dagblad “de Lim-
burger” van 20 april van dit 
jaar staat een opiniestuk van 
Frank van de Heuvel met als 
titel “Kapelaan tussen kerk en 
kolen” n.a.v. de première van 
de musical over kapelaan Eric 
Odekerke.100) Van de Heuvel 
schrijft over het interessante 
fenomeen ‘kapelaan’ o.a. het 
volgende: “De kapelaan is van 
de kerk, maar staat dichtbij de 
mensen. Hij is benaderbaar, 
aanraakbaar, vaak dichterbij 
dan ‘meneer pastoor’”. 
In deel 2 van dit artikel over 
kapelaan Ramakers staat een 
interview met Math Corde-
wener. Ik vroeg hem hoe de 
kapelaan in de omgang was. 
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herdenken van die ene omge-
komen verzetsman kapelaan 
Servaas Ramakers.

In dit gedicht worden aantal-
len genoemd. De aantallen, 
die ik noem, hebben betrek-
king op slachtoffers tijdens 
de Tweede Wereldoorlog in 
heel Europa. De aantallen, die 
ik noem zijn heel globaal en 
moeilijk vast te stellen, behalve 
het aantal vermoorde Joden.
Hoeveel mensen precies actief 
waren in het Nederlandse ver-
zet tegen de Duitse bezetter is 
moeilijk te bepalen. Over het 
algemeen wordt ervan uitge-
gaan dat zo’n 45.000 mensen 
in het georganiseerde verzet 
zaten, van wie aan het eind 
van de oorlog nog zo’n 35.000 
in leven waren. Zij werden 
door honderdduizenden an-
deren gesteund en geholpen. 
Zo’n 20.000 mensen werden 
tijdens de oorlogsjaren wegens 
verzetsdaden door de Duitsers 
opgepakt. Velen overleefden 
dat dus niet. 96)
Voor het schrijven van deel 2 
van het artikel over kapelaan 
Servaas Ramakers heb ik in 
Den Haag onderzoek gedaan 
in het Centraal Archief Bij-
zondere Rechtspraak (CABR). 
Na de Tweede Wereldoorlog 
ondergingen ruim 300.000 
Nederlanders de zogeheten 
bijzondere rechtspleging. Zij 
werden beschuldigd van sa-
menwerking met de Duitse 
bezetter, verraad, NSB-lid-
maatschap of het in dienst 
treden bij het Duitse leger. 
Van al deze mensen is een 
dossier aanwezig in het CABR. 
Het betreft zowel mensen, die 
tot een zware straf zijn ver-

oordeeld, als mensen van wie 
is gebleken dat de verdenking 
ongegrond was. 97) 
Deze aantallen van verzets-
mensen en mensen, die op de 
een of andere manier met de 
Duitse bezetter hebben samen-
gewerkt, hebben mijn kijk op 
het gedrag van de Nederlan-
ders tijdens de Tweede We-
reldoorlog veranderd. Dit jaar 
hebben we weer op 4 mei de 
doden van de Tweede Wereld-
oorlog herdacht en op 5 mei 
de Bevrijding gevierd. Er werd 
weer veel aandacht besteed aan 
mensen, die de Tweede We-
reldoorlog hebben overleefd 
dankzij de hulp van Nederlan-
ders, en aan mensen, die in het 
verzet hebben gezeten. Deze 
verhalen moeten we blijven 
vertellen. Net zoals ik een 
verhaal over kapelaan Servaas 
Ramakers heb verteld. Maar 
het aantal van 300.000 Ne-
derlanders, waarvan dossiers 
zijn aangelegd in het CABR, 
hebben me aan het denken ge-
zet. Daar zijn vele duizenden 
Nederlanders bij, die onterecht 
zijn verdacht, maar dan blijven 
zeker nog twee honderddui-
zend Nederlanders over, die 
echt aan de kant van de Duitse 
bezetter stonden. Niet al deze 
Nederlanders, die aan de “ver-
keerde” kant stonden, zullen 
misdaden op hun geweten 
hebben. Maar vele tienduizen-
den Nederlanders hebben dat 
wel gedaan en zijn medever-
antwoordelijk geweest voor de 
gevangenneming en dood van 
102.000 Nederlandse Joden  
en vele duizenden verzetsmen-
sen. 98) Bij de arrestatie en 
het neerschieten van kapelaan 
Servaas Ramakers waren al-



Hij begon te lachen en zei: 
“Joviaal, leuk. Er was geen 
afstand. Hij was geliefd in 
Heerlerheide, vooral bij de 
jeugd.” Kapelaan Ramakers 
leek dus in dit opzicht op 
kapelaan Erik Odekerke. Of 
kapelaan Ramakers net als ka-
pelaan Eric Odekerke ook een 
herdershond was, die onder-
danig was aan zijn pastoor als 
herder en worstelde met zijn 
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rol als kapelaan, weet ik niet.

Afsluiting
De woorden “weet ik niet”, 
zijn vaak mijn antwoord op de 
vele vragen, die bij mij tijdens 
en na het schrijven van dit 
vierdelige artikel over kapelaan 
Servaas Ramakers zijn opgeko-
men. Over zijn activiteiten in 
het verzet heb ik niets kunnen 
achterhalen. De hoofdoorzaak 

daarvan is, dat bijna alle men-
sen, die hem bewust hebben 
meegemaakt, zijn overleden. 
Maar het belangrijkste wat we 
konden doen nl. hem op een 
waardige manier herdenken 
hebben we gedaan en laten 
we dat in de toekomst blijven 
doen.

Huub L’Ortije

Preek van pastoor Johannes Janssen tijdens H. Mis. (Foto Wim de Veen.)
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Neef Sjo Ramakers onthulde
plaquette van zijn oom.
(Foto Wim de Veen.)

Plaquette in Mariakapel in St. Corneliuskerk. (Foto Wim de Veen.)
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Foto 28
Fam. 
Ramakers 
in Fam. 

Koninklijke Schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide bij onthulling van straatnaambord.
(Foto Wim de Veen.)

Math Cordewener (r.) 
onthulde straatnaam-
bord. Voorzitter van 
heemkundevereniging 
Sjef Janssen (l.) keek 
toe.
(Foto Wim de Veen.) 
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St. C
aeciliakoor H

eerlerheide en K
oninklijke Fanfare St. Joseph H

eerlerheide m
usiceerden sam

en bij onthulling van straatnaam
bord. 

(Foto W
im

 de Veen.)
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N.B. De foto’s bij dit artikel zijn 
gemaakt in meerdere mijnen, 
dus niet alleen in de staatsmijn 
Wilhelmina te Terwinselen, 
waar zich dit verhaal afspeelt.

Inleiding
Vorig jaar heb ik Wim Schoen-
maekers geïnterviewd naar 
aanleiding van de verlening aan 
hem van de Koninklijke onder-
scheiding Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau. Hij kreeg 
deze onderscheiding o.a. om-
dat hij jarenlang de zgn. koem-
pelmis heeft georganiseerd en 
op allerlei manieren informatie 

heeft verstrekt over mijnbouw. 
Het interview staat in het der-
de nummer van 2022 van dit 
verenigingsblad en gaat over 
zijn leven en zijn talrijke vrij-
willigersactiviteiten. 
Ik heb Wim een tweede keer 
geïnterviewd over een werk-
dag van hem als ondergrondse 
mijnwerker. Wim heeft aller-
lei werkzaamheden in enkele 
mijnen verricht maar in dit 
artikel wordt een werkdag van 
hem beschreven, toen hij rond 
1960 in de staatsmijn Wilhel-
mina in de wijk Terwinselen 
te Kerkrade ondergronds als 
houwer werkte bij de steen-
koolwinning. 

Een dag uit het leven van een mijnwerker
verteld door Wim Schoenmaekers

Begin van de werkdag
Wim woonde in 1960 bij zijn 
ouders aan de Meezenbroeker-
weg 138 te Heerlen. Hij had de 
eerste ‘sjiech’ ofwel de dagdienst 
en stond om half vijf  ’s mor-
gens op. Zijn moeder had de 
dag tevoren zijn boterhammen 
met meestal spek en ei gemaakt 
en ingepakt in vetvrij papier. 
Hij verwachtte niet van zijn 
moeder, dat zij om half vijf voor 
hem de boterhammen ging ma-
ken. Hij nam ook een handdoek 
mee. 
Als het goed weer was, ging hij 
met de fiets en als het slecht 
weer was met bussen van de 
busmaatschappijen IAO en 
LTM naar het werk. 

Familie Ramakers in Corneliushuis na herdenking.
(Foto Wim de Veen.)

 96) https://www.historischnieuwsblad.nl/10-grote-nederlandse-verzetshelden/
 97) https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/tweede-wereldoorlog-centraal-archief-
bijzondere-rechtspleging-cabr
 98) https://nl.wikipedia.org/wiki/Holocaust_in_Nederland
 99) https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacques_Schreurs
 100) De Limburger woensdag 20 april 2022, 23, Frank van de Heuvel, Kapelaan tussen kerk en kolen.


